
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ Ἐκκλησία μᾶς κα-
λεῖ νὰ τιμήσουμε τὴ γέννησι τῆς ὑπερα-

γίας Θεοτόκου.
Δύο γυναῖκες διακρίνονται στὴν ἱστορία,

ἀπὸ διαφορετικὴ πλευρά. Ἐὰν θέλῃς νὰ δῇς,
σὲ ποιά ἄβυσσο μπορεῖ νὰ πέσῃ ἡ γυναίκα καὶ
νὰ συμπαρασύρῃ μαζί της τὸν κόσμο, δὲς τὴν
Εὔα. Καὶ ἂν πάλι θέλῃς νὰ δῇς, σὲ ποιό ὕψος
μπορεῖ νὰ φθάσῃ ἡ γυναίκα, ὑπεράνω ἁγίων
καὶ ἀγγέλων καὶ ἀρχαγγέλων, δὲς τὴν Πανα-
γία μας. Τὸ ἕνα βάθος, τὸ ἄλλο ὕψος.

Ὦ γυναῖκες, ἢ τὸ ἕνα θὰ εἶστε, ἢ τὸ ἄλλο·
ἢ Εὖες θὰ εἶστε, ἢ Παναγίες. Ἂν εἶστε Εὖες,
συμφορὰ στὴν ἀνθρωπότητα. Ἂν εἶστε μικρὲς
Παναγίες, χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι στὸν κόσμο.

* * *
Ποιό εἶνε τὸ ἱστορικὸ τῆς ἑορτῆς; Ἡ Παν α-

γία μας γεννήθηκε κατὰ φυσικὸ τρόπο, ὅ πως
κ᾿ ἐμεῖς, βεβαρημένη μὲ τὸ προπατορικὸ ἁ -
μάρτημα. Οἱ γονεῖς της, ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄν -
να, φτωχοὶ ἀλλὰ εὐσεβεῖς, στενοχωροῦνταν
ποὺ δὲν ἔχουν παιδί. Γι᾿ αὐτὸ δὲν σταμάτησαν
νὰ παρακαλοῦν. Κι ὁ Θεὸς ἄκουσε τὴν προσ -
ευχή τους. Ἔτσι ἡ Ἄννα σὲ μεγάλη ἡλικία συν -
έλαβε καὶ γέννησε ἕνα χαριτωμένο κοριτσά-
κι ποὺ ἔλαβε τὸ γλυκύτατο ὄνομα Μαρία.

Τώρα οἱ γονεῖς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου
δόξαζαν τὸ Θεὸ γιὰ τὸ παιδὶ ποὺ τοὺς χάρισε.
Ἀλλ᾿ ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ γεννήθηκε ἡ Μαρία, ὁ
Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα αἰσθάνθηκαν σοβαρὰ τὸ
χρέος τῆς ἀνατροφῆς της. Προσπάθησαν μὲ
ὅλες τὶς δυνάμεις τους νὰ φυτέψουν στὴν
καρδιά της τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ. Κοπίασαν καὶ
μόχθησαν. Ἔτσι, μαζὶ μὲ τὸ γάλα, ἡ μικρὴ Μα-
ρία ποτίστηκε μὲ τὴν εὐσέβεια καὶ τὴν ἀγάπη
στὸ Θεό. Κι ὅταν πιὰ μεγάλωσε λίγο, τὴν ἀφι -
έρωσαν στὸ ναό.

Σπάνιο φαινόμενο αὐτό. Πολλοὶ ἀφιερώνουν
τάματα, ἀνάβουν λαμ πάδες κ.τ.λ.. Μικρὰ δῶρα
αὐτά. Τὸ μεγάλο εἶ νε, νὰ κάνῃς ἀφιέρωμα ὄχι

εἰκονίσματα καὶ χρήματα, ἀλλὰ ἕνα παιδί σου
στὸ Θεό. Τώρα ὅμως ὄχι αὐτὸ δὲν κάνουν, ἀλ -
λὰ ἂν δοῦν ὅτι ἕνα παιδὶ ἀγαπάει τὸ Θεό, ἀν -
τιτάσσονται. Τί κατάρες, τί πιέσεις ὑφίσταν -
ται ἱερεῖς καὶ κατηχηταὶ καὶ ἐπίσκοποι! Τὰ παι-
 διά τους νὰ παντρευτοῦν· παντρειά, τίποτ᾽ ἄλ -
λο ἀνώτερο δὲ βλέπουν. Καὶ μετά, διαζύγια
καὶ οἰκογενειακὰ δράματα καὶ ὅλα τὰ κακά.

Δὲν εἶμαι ἐναντίον τοῦ γάμου – ἀλλοίμονο·
ἀλλὰ βλέπουμε ἐδῶ τὴ μεγάλη διαφορά. Μο-
λονότι ὁ Ἰωακεὶμ καὶ ἡ Ἄννα εἶχαν ἕνα κορι-
τσάκι, τὴν πῆγαν στὸ ναό. Καὶ ἔμεινε ἐκεῖ ἕ -
ως ὅτου «ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν
ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε» (Χαιρετ.).

Ἂς προσέξουμε λοιπὸν κ᾿ ἐμεῖς τὴν ἀνα-
τροφὴ τῶν παιδιῶν μας, ὅπως πρόσεξε τὸ ἀν -
τρόγυνο αὐτὸ τὴν μονογενῆ τους κόρη.

* * *
Τὸ παιδί, ἀγαπητοί μου, γεννιέται ὅπως ὥ -

ρισε ὁ Θεός. Ὁ φυσικὸς τρόπος γεννήσεως,
ἀ πὸ ἀρσενικὸ καὶ θηλυκό, συναντᾶται σὲ ὅλη
τὴν ζωικὴ κλίμακα. Μὲ ἁπλούστερα λόγια· δὲν
γεννᾷ μόνο ὁ ἄνθρωπος· γεννοῦν καὶ τὰ ζῷα.
Ἀλλὰ τί διαφορά! ἄβυσσος χωρίζει τὸ παιδὶ
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὰ νεογνὰ τῶν ζῴων. Σω-
ματικῶς βέβαια, δὲν τὸ ἀρνούμεθα, καὶ τὸ παι -
δὶ τοῦ ἀνθρώπου ἔχει σάρκες καὶ κόκκαλα, ὑ -
πόστασι σαρκικὴ ὅπως τὰ ζῷα. Ἀλλὰ ψυχικῶς;

Τὰ ζῷα φροντίζουν καὶ κάνουν τὸ πᾶν γιὰ
νὰ ταΐσουν, νὰ στεγάσουν, νὰ φυλάξουν ἀπὸ
κινδύνους τὰ νεογνά τους. Ὁ πελαργὸς π.χ.,
ἂν πιάσῃ φωτιὰ ἡ φωλιά του, πέφτει καὶ στὶς
φλόγες γιὰ νὰ σώσῃ τὰ πουλιά του. Καὶ ἂν τὰ
ἄλογα ζῷα ἔχουν τέτοια ἀφοσίωσι, πόσο πε-
ρισσό τερη ἀγάπη πρέπει νὰ ἔχουν οἱ ἄνθρω-
ποι, ἡ μάνα κι ὁ πατέρας, γιὰ νὰ μὴ λείψῃ στὸ
παιδὶ τὸ φαΐ, τὸ ροῦχο, ὅ,τι χρειάζεται γιὰ τὴ
σωματική του ζωὴ καὶ ἀνάπτυξι;

Ἀλλ᾿ ἐκεῖ θὰ σταματήσουμε; Ὄχι. Τὸ παιδὶ
ἔχει καὶ ἄλλες ἀνάγκες. Τὸ νὰ γεννήσῃς παιδὶ
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δὲν εἶνε καὶ κανένα δύσκολο πρᾶγμα. Δὲν τὸ
λέω ἐγὼ αὐτό, τὸ λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος.
Καὶ τὰ ζῷα γεννοῦν. Ποιό εἶνε ἐκεῖνο ποὺ
προσιδιάζει στὸν ἄνθρωπο; Ὄχι τὸ γεννᾶν, ἀλ -
λὰ τὸ ἀνατρέφειν. Ὄχι τὸ νὰ γεννήσῃς, ἀλλὰ
τὸ νὰ πάρῃς τὸ παιδὶ καὶ νὰ τὸ διαπαιδαγωγή -
σῃς, νὰ τὸ ἀναδείξῃς, νὰ τὸ κάνῃς ἄνθρωπο·
νὰ τὸ ἀπαλλάξῃς ἀπὸ κακίες καὶ ἐλαττώματα,
καὶ στὴ θέσι τους νὰ φυτέψῃς τὶς ἀρετές, γιὰ
νὰ γίνῃ μία νέα κτίσις, ἕνας νέος ἄνθρωπος,
ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος (βλ. Β΄ Κορ. 5,17. Γαλ. 6,15. Ἐφ. 2,15· 4,24).

Αὐτὴ εἶνε ἡ ἀποστολὴ τῶν γονέων. Ὄχι τὸ
γεννᾶν ἀλλὰ τὸ ἀνατρέφειν σὲ κάνει πατέρα.
Τί θὰ πῇ αὐτό; Μὲ ἁπλούστερα λόγια· τὸ παι-
δάκι ποὺ βρίσκεται στὴν κούνια, μόλις ἀρχίσῃ
νὰ μιλάῃ, ἡ πρώτη λέξι ποὺ πρέπει νὰ μάθῃ
δὲν εἶνε «μαμά» καὶ «μπαμπᾶ», ἀλλὰ «Χρι-
στός». Κι ὅταν κουνάει τὰ εὐλογημένα χερά-
κια του, ἀπὸ μικρὸ - μικρὸ νὰ τὸ μάθῃς νὰ κά -
νῃ τὸ σταυρό του καὶ νὰ λέῃ τὸ «Ἅγιος ὁ Θε-
ός…», τὸ «Κύριε, ἐλέησον», τὸ «Πάτερ ἡμῶν…»,
τὶς προσευχὲς τῆς Ἐκκλησίας. Ὅταν μεγα-
λώσῃ καὶ πάῃ στὸ σχολεῖο, νὰ τοῦ ἀγοράσῃς
μιὰ Καινὴ Διαθήκη, καὶ ἂς διαβάζῃ μέρα - νύ-
χτα τὸ Εὐαγγέλιο. Κι ὅταν νυχτώνῃ, νὰ πάρῃς
μὲ τὴ γυναῖκα σου τὸ παιδάκι σας, νὰ γονατί-
σετε καὶ νὰ κάνετε προσευχὴ μαζί του. Κι ὅ -
ταν χτυπᾷ ἡ καμπάνα τὴν Κυριακή, νὰ πᾶτε
οἰκογενειακῶς στὴν ἐκκλησία. Νὰ ἐκκλησιά-
ζεσαι μαζί του· νὰ τὸ ἔχῃς κοντά σου στὴν ἐκ -
κλησία, μὲ σταυρωμένα τὰ χέρια, καὶ νὰ μὴν
τὸ ἀφήνῃς νὰ τρέχῃ σὰν σὲ ἁλώνι μέσα στὸ
ναό. Κι ὅταν πλησιάζῃ τὸ Πάσχα καὶ οἱ ἄλλες
μεγάλες γιορτές, νὰ τὸ πᾷς στὸν ἐξομολόγο,
γιὰ νὰ πῇ τ᾿ ἁμαρτήματά του καὶ νὰ κοινωνή -
σῃ τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Καὶ νὰ προσέ -
χῃς τὴ ζωή σου, νὰ τοῦ δίνῃς καλὸ παράδει -
γμα. Καμμιά αἰσχρὴ λέξι νὰ μὴ βγῇ ἀπὸ τὸ
στόμα σου, καμμιά βλαστήμια, καμμιά φιλονι-
κία μὲ τὴ γυναῖκα σου. Νὰ εἶνε ἁγιασμένο τὸ
σπίτι σου, νὰ τὸ κάνῃς ἐκκλησία. Αὐτὰ πρέπει
νὰ κάνῃς σὰν πατέρας.

Καὶ τώρα γεννᾶται τὸ ἐρώτημα. Ἔτσι ἀνα-
τρέφονται τὰ παιδιὰ σήμερα; Ἐμένα ρωτᾶτε;
Ζῆτε μέσα στὴν κοινωνία, εἶστε οἰκογενειάρ-
χες, καὶ γνωρίζετε· δὲν ὑπάρχει σήμερα αὐτὴ
ἡ ἀνατροφή. Πόσα παιδάκια δὲν ξέρουν οὔτε
τὸ σταυρό τους νὰ κάνουν. Κανένας πατέρας
καὶ καμμιά μάνα δὲν τά ᾿μαθε νὰ κάνουν προσ -
 ευχή. Οἱ γονεῖς δὲν προσεύχονται στὸ σπίτι·
Εὐαγγέλιο δὲν διαβάζουν· δὲν ἐξομολογοῦν -
ται καὶ δὲν κοινωνοῦν· παράδειγμα δὲ δίνουν
στὰ παιδιά.

Καὶ τ᾿ ἀποτελέσματα τὰ βλέπουμε. Τὰ παι-

διὰ ἀγρίεψαν. Βλέπεις τὰ μικρὰ καὶ μουντζώ-
νουν καὶ βλαστημοῦν καὶ αἰσχρολογοῦν καὶ
αἰσχροπράττουν. Ἀφοῦ ἐσὺ ὁ πατέρας δὲν τὰ
διδάσκεις καὶ δὲν τοὺς δίνεις καλὸ παράδει -
γμα, ἔχουν δάσκαλο τὸ ῥαδιόφωνο, τὴν τηλε -
όρασι καὶ τοὺς ἀθέους δασκάλους καὶ καθη-
γητάς. Γι᾿ αὐτὸ βλέπουμε τὸ παιδὶ νὰ κάνῃ
πράγματα φοβερά· κάθε μέρα οἱ ἐφημερίδες
στάζουν αἷμα. Μικρὰ παιδιὰ κάνουν ἐγκλήμα-
τα, μπαίνουν στὰ σπίτια, λῃστεύουν γριές, δι -
απράττουν ὄργια τῶν ὀργίων, τρέχουν ἰλιγγι -
ωδῶς στοὺς δρόμους, καὶ συχνὰ σκοτώνον -
ται. Ἕνα παιδὶ ―σημάδι τοῦ αἰῶνος μας―
πῆρε τὴν καραμπίνα καί, μὲ σκάγια ποὺ σκο-
 τώνουν τ᾿ ἀγριογούρουνα, σκότωσε τὸν πα-
τέρα του! Ἔτσι εἶνε· τὸ παιδὶ ποὺ δὲν τὸ ἀνα-
τρέφεις μὲ τὸ Θεό, θὰ γίνῃ τὸ ἀγριώτερο θη-
ρίο· καὶ θὰ ὑποστῇς μεγάλες πίκρες.

Καὶ ὅμως τὰ παιδιὰ αὐτὰ θὰ μποροῦσαν νὰ
εἶνε τὰ καλύτερα τοῦ κόσμου –ναί, τὸ πι-
στεύω αὐτό–, ἂν ἐσὺ ὁ πατέρας κ᾽ ἐσὺ ἡ μη-
τέρα, κοντὰ στὸ φαΐ, στὸ ροῦχο, στὴν ἄλλη
περιποίησι ποὺ ἔχεις στὸ παιδί σου, φρόντι-
ζες καὶ γιὰ τὴν ἀνατροφή του ἀπὸ μικρό.

* * *
Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, χριστιανικὲς οἰ -

κογένειες; Δεῖξτε μου ἕνα σπίτι ποὺ κάθε βρά-
 δυ νὰ γονατίζουν μπροστὰ στὴν εἰκόνα τοῦ
Χριστοῦ· τὸ μικρὸ νὰ κάνῃ τὸ σταυρό του, τὸ
ἄλλο νὰ λέῃ τὸ «Ἅγιος ὁ Θεός…», τὸ ἄλλο τὸ
«Πάτερ ἡμῶν…», τὸ ἄλλο τὸ «Πιστεύω…», τὸ
ἄλλο τὴ Δοξολογία, καὶ ἔτσι ἀ γαπημένοι νὰ
προσεύχωνται. Δεῖξτε μου μιὰ τέτοια οἰκογέ-
νεια, νὰ πέσω νὰ τὴν προσκυνήσω.

Λησμονήσαμε τὸ Θεὸ καὶ φύγαμε ἀπὸ κον -
τά του· ἀπὸ αὐτὸ προέρχονται ὅλα τὰ κακά.
Ἀλλ᾿ ἐὰν πρόκειται τὸ παιδὶ νὰ μεγαλώσῃ καὶ
νὰ γίνῃ κλέφτης, λωποδύτης, ἀπατεώνας, ἐγ -
κληματίας καὶ φονιᾶς, προδότης τῆς πίστεως
καὶ τῆς πατρίδος, προτιμότερο νὰ μὴ γεννιό-
ταν, ὅπως λέει τὸ Εὐαγγέλιο γιὰ τὸν Ἰούδα(Ματθ.
26,24. Μᾶρκ. 14,21). Διότι θὰ εἶνε μιὰ συμφορά, καὶ ὅλοι
θὰ λένε «Ἀνάθεμα στὸν πατέρα ποὺ τὸ ἔ -
σπερνε». Γι᾿ αὐτὸ ἀκοῦστε με καὶ φροντίστε
γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν.

Ἀγαπητοί μου!

Ἂς προσπαθήσουμε ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγά-
λοι, ν᾿ ἀναθρέψουμε τὴ νέα γενεὰ μὲ τὰ διδά -
γματα τοῦ Χριστοῦ, ὅπως ἀνέθρεψε ἡ Ἄννα
καὶ ὁ Ἰωακεὶμ τὴ μονάκριβή τους κόρη, τὴν
Παναγία μας, γιὰ νὰ ἔχουμε πάντοτε τὴν εὐ -
λογία τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου· ἀμήν.
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